
”De obesuttnas historia”
Konferens i Linköping 25 mars
Vi kommer att belysa lokalhistorisk forskning ur de
”obesuttnas” perspektiv. Med hjälp av en rad talare
får vi samtala om människorna, källmaterialet och
metoder för tillgängliggörande. Dagen avslutas
med en spännande stadsvandring. Tid: 25 mars kl.
10.00-15.30 Plats: Föreningshuset Fontänen mitt i
Linköping. Pris: 300 kr (inkluderar mat och fika).
Konferensen är öppen för alla, oavsett om du är
medlem i en hembygdsförening eller inte!

Läs mer och anmäl dig

Se inspelning av seminariet "Kultur
och kulturarv i händelse av en
större samhällskris"
Nu kan du ta del av SHF:s  seminarium 9 februari
på konventet Folk och  kultur i Eskilstuna. Rubriken
var  "Kultur och  kulturarv i händelse av en större
samhälls kris" och utforskade olika perspektiv på
kultur, kulturarv, yttrande frihet och demokrati när
samhället  påfrestas av krig eller andra större
samhällskriser.

Ta del av seminariet
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Bygd och natur fokuserar på
samlingsförvaltning
När årets första nummer av tidningen kommer ut
på fredag är temat "Samlingsförvaltning". Läs om
Ljusdals museum i Hälsingland och Sörmlands
museum som blev årets museum 2020. Ta del av
en forskningssamordnares råd om vikten av att
gallra i samlingarna och möt föreningen som
räddade ett bibliotek. Och så blir det visor med
fula ord! Starta prenumerera på SHF:s hemsida
och där du också kan läsa tidningen digitalt när
den väl kommit ut.

Läs mer och starta prenumeration på
www.hembygd.se/bygdochnatur

Om det judiska kulturarvet i
podden "Resten är historia"
Vi har pratat med Christina Gamstorp, museichef
på Judiska museet i Stockholm, om det judiska
kulturarvet och judarnas historia i Sverige. Hur
utvecklar man sin kulturella identitet i ett samhälle
där majoriteten inte delar samma tro och kultur?
Har du missat podden så har du två tidigare
avsnitt att lyssna ikapp, med Eric Fugeläng,
Riksantikvarieämbetet och Karin Stenson Svenska
Unescorådet.

Lyssna på podden
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Resultatet av årets enkät snart tillgängligt
Stort tack till alla som besvarat årets enkät! Det har varit riktigt intressant att ta del av svaren. Inom
kort kommer resultaten att finnas att ta del av och ladda ner på SHF:s hemsida.

www.hembygd.se/statistik

Anmäl dig till SHF:s webbinarier under mars
1/3 kl 13-15 Hembygdsportalen fortsättning
2/3 17.30-19 Så skyddar vi hembygdsgårdarna - webbinarium om
Hembygdsförsäkringen
7/3 kl 10-12 Leaderprojekt, med Arbetets museum
8/3 kl 13-14:30 Så når du ut med aktiviteter på hemsidan
14/3 kl 9-10.30 Dokumentera platsen i Hembygdsportalen
15/3 kl 14-15.30 Inspiration om bild, ljud och film på Hembygdsportalen
21/3 kl 9-11 Samtal om våra utåtriktade aktiviteter och evenemang
27/3 kl 18-19.30 Så når du ut med aktiviteter på hemsidan
28/3 kl 13-15 Guidade vandringar, stigar och skyltar i kulturlandskapet

Se hela utbudet

Tips! Samtal om våra utåtriktade
aktiviteter och evenemang

Tips! Så når du ut med aktiviteter
på hemsidan

Webbinarium med "Centrum
för dramatik" 20 april
Den 20 april är alla medlemmar välkomna på
webbinariet "Fånga era besökare med  berättelser som
berör" med Centrum för  dramatik. Hembygdsföreningar
lägger ner mycket tid och kraft på att berätta om livet
förr, i stugor, på gårdar och andra platser. Det är då
viktigt att levandegöra  berättelserna så de verkligen
engagerar besökarna. Anmäl dig och få  massor av inspiration och goda råd! Webbinariet är en
fortsättning på den seminarieserie som Centrum för dramatik genomfört på fyra platser i sam arbete med
Sveriges hembygdsförbund.

Mer information om program och anmälan

Heimbygdametoden - en
handledning för föryngringsarbete
För ett par veckor sedan släpptes SHF:s nya
handledning för alla medlemmar som vill jobba
med att hålla föreningen levande och vital. På
riksförbundets hemsida kan du läsa mer om
satsningen och ladda ner handledningen om det vi
kallar Heimbygdametoden. På hemsidan kan du
också se det inspelade webbinariet.

Läs mer och ladda ner handledningen
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Passa på!
Tänk kreativt och sök bidrag från
Ideell kulturallians
Du har fortfarande chansen att söka Ideell
kulturallians bidrag ”Kulturens kapillärer –
Nyorientering” för projekt hos det ideella
kulturlivet. Syftet är att föreningarna ska locka
tillbaka medlemmar, publik och nå dem som ännu
inte är engagerade i föreningar och kulturliv.
Bidraget går att söka under perioden 8 februari
och 15 mars. Här finns en spännande möjlighet
att få stöd för kreativa idéer som kanske annars
hamnar långt ner på föreningens göra-lista.

Läs mer och anmäl dig till informationsmöte

Klicka här för att följa oss på Facebook och dela gärna nyhetsbrevet i dina
sociala medier så att fler kan ta del av det genom att klicka på symbolerna till höger!

Kom ihåg att nominera årets bok och förening
Sista datum för de regionala hembygdsförbunden att nominera är 15 mars för Årets
hembygdsförening och 30 april för Årets hembygdsbok.

Läs mer om SHF:s utmärkelser

Stöd för ökade elkostnader
Många av våra medlemsföreningar har drabbats av höga elkostnader när elpriserna gått upp på
grund av kriget i Ukraina och energibrist i Europa. Privata elanvändare kan redan nu söka om stöd
medan näringsidkare och juridiska personer, däribland föreningar, får vänta lite till. Klart är att
Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget om elstöd till näringsidkare och juridiska personer.
I nästa steg kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. Håller dig
uppdaterad genom att följa informationen på Svenska kraftnäts hemsida men också SHF hemsida .

Behöver fler i föreningen få information från SHF?
Riksförbundet skickar regelbundet ut information till sina medlemsföreningar, inte bara de månatliga
nyhetsbreven. Då och då mejlar vi också aktuell information om satsningar, konferenser, bidrag,
krisinformation och en hel del annat. Men vi når bara den enda kontaktperson som vi har i
medlemsregistret. För att fler i föreningen ska kunna hållas uppdaterade kan du på SHF:s hemsida ange
mejladresser till personer som också ska få informationen. Vill du ange fler adresser kan du göra
proceduren flera gånger.

Ange mejladresser på SHF:s hemsida

Riksstämma i Halland 2023
Snart öppnar anmälan till riksstämman i Halmstad
12-14 maj. Stämmoförhandlingarna kommer
genomföras under lördagen men tillställningen
öppnar redan på fredag och pågår till och med
söndagen. Sista dag för att lämna motioner är 15
mars 2023. På hemsidan kan du läsa mer om
programmet och det är också där du inom kort
hittar länk till anmälan.

www.hembygd.se/riksstamma

Sveriges hembygdsförbund, 08-34 55 11, info@hembygdsforbundet.se, www.hembygd.se
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